FARNÍČEK
22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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Když přijíždí na
návštěvu města či
kostela významná
osoba, dělají se
velké přípravy.
Když však
vstupuje
bezdomovec,
často ho
necháváme někde
stranou. Jaké
uznání od
druhých
očekáváme my
sami? Dnes se v
textech nedělní
bohoslužby
zastavíme nad
mentalitou
Božího
království.
Můžeme také
připojit modlitbu
za urovnání
napětí tam, kde se
lidé navzájem
neuznávají či
sebou navzájem
pohrdají.

K ZAMYŠLENÍ

Americký psycholog A. H. Maslow formuloval
v roce 1943 pyramidu lidských potřeb, v níž
na druhém nejvyšším místě je potřeba uznání
a úcty. Je tedy obecně platné, že každý
člověk touží po ocenění druhými. Ježíš tuto
skutečnost nezpochybňuje jako fakt, ale
napadá její často podivnou formu, v níž je
uznání vyžadováno jako samozřejmost, či
dokonce jako bezohlednost k ostatním. V
mentalitě Božího království figuruje jak úcta
ke každému člověku bez rozdílu postavení v
lidské společnosti, tak mentalita pokory.
Křesťanská pokora vychází z toho, že prvním
je především Bůh, dárce života, stvořitel
světa a garant spravedlnosti. Před Bohem
jsme si všichni
rovni. Toto vědomí
vnáší pravé světlo
do našeho pohledu
na ocenění
druhými.

1. ČTENÍ Sir 3,19-21.30-31 (řec. 17-18.20.28-29)
Kniha Sirachovcova vznikla ve 2. stol. př. Kr. jako učebnice
chování pro mladé muže. Tato kniha o životě má na
mnoha místech podobu přísloví.

Bože, ve své dobrotě ses postaral o
chudáka. Spravedliví se radují, jásají před Bohem
– a veselí se v radosti. – Zpívejte Bohu, velebte jeho
jméno, – jeho jméno je Hospodin. Otec sirotků,
ochránce vdov – je Bůh ve svém svatém příbytku. – Bůh
zjednává opuštěným domov, – vězně vyvádí k šťastnému
životu. Seslal jsi hojný déšť, Bože, na své dědictví, –
vzkřísils je, když zemdle-lo. – Usadilo se v něm tvoje
stádce, – ve své dobrotě ses postaral o chudáka, Bože!
Žalm 68

2. ČTENÍ Žid 12,18-19.22-24a
Náš úryvek předchází výzva: „Dbejte na to, ať nikdo nepromešká
Boží milost“ (Žid 12,15a). A autor srovnává situaci současných
křesťanů s Izraelity, kteří v době Mojžíše (1200 př. Kr.) také stáli
před Bohem pod horou Sinaj, ale chvěli se hrůzou, a tak odmítli
setkání s Bohem. My jsme v jiné situaci: Nás k Bohu přivádí
jedinečný prostředník – Ježíš!

EVANGELIUM Lk 14,1.7-14

Náš úryvek vypustil krátkou epizodu (Lk 14,2-6) o
uzdravení nemocného člověka v domě farizea, kam byl
Pán pozván. Ježíš nejprve zvolal: „Je dovoleno v sobotu
uzdravovat nebo ne?“ (14,3b) Na to volně navazuje naše
perikopa.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ
1 Sol 4,13-18 / Lk 4,16-30
Komentář: I dnes je pro mnohé radostná zvěst nepřijatelná. I
dnes se Ježíš ubírá nepozorován středem těch, kdo jej
nechápou, kdo jej chtějí omezit, nebo dokonce svrhnout.
ÚTERÝ
1 Sol 5,1-6.9-11 / Lk 4,31-37
Komentář: Pověst, která se o Ježíšovi roznesla, vycházela z jeho
mocných činů. Tichá láska, kterou mu my máme projevit, vychází
z vnímavosti všechno to, čím nás zahrnuje.
STŘEDA
Kol 1,1-8 / Lk 4,38-44
Komentář: Uzdravení nejen z horečky, ale i uzdravení vztahů!
Petrova tchyně vstává, obsluhuje přítomné. Ujímá se své role.
ČTVRTEK
Kol 1,9-14 / Lk 5,1-11
Komentář: Rybáři mohli být tvrdohlaví a neuposlechnout. Vždyť
tak dobře rozuměli lovu! Kéž projevím Pánu svou poslušnost.
Nejen když je situace beznadějná…
PÁTEK
Kol 1,15-20 / Lk 5,33-39
Komentář: Jsem schopen pochopit, že Kristovo poselství je
nutné přenést do současné doby? Nejsem pohoršen, když se
druzí snaží o jeho aktualizaci?
SOBOTA
Kol 1,21-23 / Lk 6,1-5
Komentář: Trháním klasů porušovali Ježíšovi učedníci sobotní
klid. Nevytýkali bychom našemu Pánu také porušení předpisů?
Nezredukovali jsme náboženství na úzkostlivé plnění příkazů?

23. neděle v mezidobí
Mdr 9,13-18 / Flm 9b-10.12-17 / Lk 14,25-33

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu

NEDĚLE
1.9.
Pondělí
2.9.
Úterý
3.9.

Od 01.09. 2019 do 08.09. 2019
22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše sv. v 10.30 hod: Na poděkování za 20 let manželství s prosbou o Boží
požehnání do dalších let
Za rodiče Přichystalovi, zemřelého syna a živou rodinu, za živou a zemřelou
rodinu Novobilskou a nemocného syna.
Pondělí 22. týdne v mezidobí
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

Středa
4.9.

Středa 22. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: Za rodinu Šmýrovou a Belejovou

Čtvrtek
5.9.

Čtvrtek 22. týdne v mezidobí

Pátek
6.9.
Sobota
7.9.
NEDĚLE
8.9.

Pátek 22. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: Za živé a zemřelé rodiče Daňovi a Lechnerovi
Sobota 22. týdne v mezidobí
Mše sv. v 7:30 hod: Za členy živ. růžence a společenství farnosti
DOŽÍNKOVÁ SLAVNOST – PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU

Žehnání zemědělcům a zahrádkářům
Mše sv. v 10.30 hod: Poděkování za dary země s prosbou o požehnání pro
rodiny zemědělců a spolek zahrádkářů
Na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu PM do
dalších let.

Díky za jakékoliv přispění při včerejší rozlučce a vítání s týmáky.
Výzdoba na Dožínkovou slavnost - prosíme do soboty rána noste dary země pro
výzdobu kostela. Plody, dekorace, atd. skládejte do bočního vchodu kostela. Liduška
Coritarová prosí pak o pomoc při výzdobě – v sobotu ve 14 hod. v kostele.
Přihlášky na biřmování - do příští neděle. 1. setkání 29.9.
Pouť spojená se svatbou kostelníka Františka v Praze - 25.-27. října. Zájemci se
prosím zapište na stolečku v kostele.
Setkání farní rady - neděle 15.9. v 18 hod . na faře.
Rozpis náboženství pro tento rok - MŠ dle domluvy a zájmu 1x za 14 dní. Středa:
1.tř 11.10-11.55. ve škole; 2. tř 12.15-13.00. ve škole; ostatní na faře: 3.-4. tř
12.15-13.00; 6.-7. tř 13.00-13.45; Čtvrtek: 5. tř 13.00-13.45; 8.-9. tř 15.00-15.45.
Přihlášky vyplňují pouze ti, kteří ještě nebyli přihlášeni. Vyučování začne v týdnu
od 9. září.

